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Oferta ważna od czwartku 11 maja do środy 17 maja 2017 r. lub do wyczerpania zapasów

Więcej str. 2

Foto: AL

Mieszkańcy Halemby
pytali o teren
po dawnej elektrowni

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13 REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Harmonogram

Głos z Halemby

11.V. – czwartek, godz. 17.00
– dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1;
15.V. – poniedziałek, godz. 17.00
– dla mieszkańców Goduli i Orzegowa – Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45;
22.V. – poniedziałek, godz. 17.00 – Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa;
30.V. – wtorek, godz. 17.00 – Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28;
5.VI. – poniedziałek, godz. 17.00
– Halemba (Kłodnica) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,ul. Kaczmarka 9;
12.VI. – poniedziałek, godz. 17.00
– dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia – Miejskie Centrum Kultury, ul. Niedurnego 69.

Wiosenny cykl spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy Śląskiej trwa.
W poniedziałek (8.05) około 150 mieszkańców Halemby wybrało się na spotkanie z władzami miasta, gdzie rozmawiano o ważnych sprawach i problemach dotyczących dzielnicy i jej
mieszkańców. Poruszono m.in. temat budowy zakładu przetwarzania odpadów. Ponadto
przedstawione zostały inwestycje realizowane w Halembie oraz na terenie całego miasta.

Foto: AL

wiosennych spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami:

Trzecie spotkanie z mieszkańcami w wiosennym cyklu odbyło się w Halembie.

Z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej
składam najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęścia.
W Waszych rękach często spoczywa nasze zdrowie i życie.
Każdego dnia zdajecie trudny egzamin
nie tylko ze swej wiedzy, ale także człowieczeństwa.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie, oddanie
i wspieranie rudzian w potrzebie.
Niech udzielana przez Was pomoc
przynosi zasłużoną wdzięczność oraz szacunek,
a także zawodową satysfakcję.
Wszystkiego dobrego!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Na początku spotkania, które odbyło się w Gimnazjum nr 9, mieszkańcy Halemby dowiedzieli się o nowych inwestycjach, które już zostały lub dopiero będą
realizowane w ich dzielnicy. Do najważniejszych należą: budowa parkingu koło cmentarza komunalnego przy
ulicy 1 Maja, termomodernizacja Szkoły Podstawowej
nr 24, wymiana nawierzchni na nową wykonaną z kostki
brukowej oraz zakup ławek i urządzeń dla ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 25 oraz modernizacja hali sportowej przy ulicy Kłodnickiej. Z kolei inwestycje drogowe
to: wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na
ulicy 1 Maja na wysokości restauracji Wiśniowy Sad,
wykonanie projektu rozbudowy ulicy Nowy Świat oraz
ulicy Halembskiej oraz budowy parkingu przy Gimnazjum nr 9, budowa progów zwalniających na ulicy Nowy Świat, a także remont ulicy Makuszyńskiego.
Najwięcej pytań mieszkańcy zadawali odnośnie planów budowy zakładu przetwarzania odpadów na terenie
dawnej elektrowni Halemba, który miałby produkować
granulat cementowy, beton oraz mieszanki cementowożużlowo-kruszcowo-popiołowe. – Mamy możliwość
zablokowania tej inwestycji, ale wszystko musi być
zgodne z prawem – podkreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – W marcu otrzymaliśmy uzgodnienie treści raportu oddziaływania na środowisko z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przystąpiliśmy do konsultacji społecznych. W ich trakcie mieszkańcy złożyli około 200 pism i uwag. Wszystkie one

znajdą swoje odzwierciedlenie w decyzji środowiskowej, którą teraz musimy wydać – dodał wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
W dalszej części spotkania pytania mieszkańców skupiły się na drogach. Halembian nurtował m.in. temat remontu ulicy Solidarności. Otrzymali oni obietnicę szybkiego odtworzenia jej nawierzchni, po stworzeniu kanalizacji deszczowej przy ulicy Międzyblokowej. – Wykonawca, który realizował inwestycję, miał problem z odpowiednim zagęszczeniem podbudowy drogi. Zgodnie
z zapewnieniami od trzeciego tygodnia maja rozpocznie
się odtwarzanie nawierzchni ul. Międzyblokowej, a od
czwartego tygodnia maja ul. Solidarności – zapewnił
wiceprezydent Mejer.
Ważną informacją, jaką otrzymali mieszkańcy Halemby, było również zapewnienie, że wykonany zostanie
dodatkowy wyjazd z nowo powstałego parkingu przy
cmentarzu komunalnym przy ulicy 1 Maja. Znajdzie się
on na końcu parkingu i będzie to tzw. „prawoskręt”
w ulicę 1 Maja. Z parkingu usunięte zostaną także pozostałości po wyciętych drzewach. Kolejne pytania padły
ze strony mieszkańców rejonu ulicy Podlaskiej, którzy
skarżyli się na zły stan, ciągle podtapianej, drogi gruntowej prowadzącej do ich posesji. – Inwestycja ta zapisana
jest już w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Teraz
pierwszym krokiem jest opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji – poinformowała prezydent
Grażyna Dziedzic.
AL
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TBS-y już w lipcu

Foto: JO

W drugiej połowie lipca do mieszkań, budowanych przy współpracy miasta i TBS Dombud u zbiegu ulic Czempiela i Kędzierzyńskiej, mają wprowadzić się pierwsi najemcy. W sumie powstaje tam 99 mieszkań, których zaletą będzie nie tylko
to, że będą one o wysokim standardzie, ale również to, że dzięki ich wynajęciu, zwiększy się pula mieszkań komunalnych.
O inwestycji i zaletach współpracy z TBS rozmawiamy z wiceprezydentem Rudy Śląskiej ds. zagospodarowania przestrzennego, Michałem Pierończykiem.

– Na jakim etapie jest
obecnie inwestycja mieszkaniowa przy ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela?
– Aktualnie kończą się
prace budowlane i TBS
Dombud, który jest inwestorem, będzie uzyskiwał pozwolenie na użytkowanie
budynków w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Zakładamy, że
do połowy lipca formalności
zostaną załatwione. Obecnie
po przeprowadzonej analizie
wiemy, że chęć zasiedlenia
99 mieszkań, w przypadku
których o najmie zadecyduje
miasto, wykazało 164 wnioskodawców.
– Którzy z nich będą
mieli największe szanse na
mieszkanie w budowanych
TBS-ach?
– Dwa najważniejsze kryteria wynikają z ustawy
– priorytetowo będą traktowani wnioskodawcy zamieszkujący obecnie w lokalach komunalnych oraz

rodziny z dziećmi. My jako
miasto dodajemy do tego
dwie preferencje – chcemy,
żeby byli to głównie mieszkańcy Rudy Śląskiej, choć
oczywiście lista nie jest zamknięta dla mieszkańców
ościennych miast (wnioski
spłynęły m.in. z Chorzowa,
Zabrza, czy Katowic – przyp.
red.) – oraz osoby, które nie
zalegają z podatkami lub
opłatami wobec miasta.
W ten sposób chcemy pośrednio zabezpieczyć interes
miejski, unikając wskazywania do zawarcia umowy najmu osób mających problemy
finansowe.
– Kiedy najemcy dowiedzą się o przydziale mieszkania?
– Zgodnie z zawartą już
ponad rok temu umową,
miasto musi wskazać 99
wnioskodawców, a TBS będzie zawierał z nimi umowę
najmu na czas nieokreślony.
W pierwszej turze przyznamy 66 mieszkań, bo tak były

podpisywane umowy z TBS.
Chcielibyśmy zrealizować
ten nabór pod koniec maja
lub na początku czerwca.
Tak żeby w czerwcu te osoby wiedziały, że mają przydzielony taki lokal i w drugiej połowie lipca mogły
odebrać klucze i zasiedlać
mieszkania. Wówczas zobaczymy, ile osób z tych 160
zgłoszonych, będzie podtrzymywało chęć zasiedlenia
lokalu. Na tej podstawie
zdecydujemy o przyznaniu
pozostałych 33 mieszkań,
a ich przyszli najemcy także
dowiedzą się o tym do połowy lipca.
– Większe szanse na
mieszkanie w TBS-ach mają osoby, które obecnie
mieszkają w zasobach komunalnych. Jakie więc będzie przeznaczenie mieszkań, które oni opuszczą?
– Te mieszkania wrócą do
puli mieszkań komunalnych
i przydzielimy je osobom
z listy, a w tej chwili mamy
1232 oczekujących na
mieszkanie do remontu. Lista ta zmienia się dosyć dynamicznie i jest na bieżąco
aktualizowana. W związku
z wprowadzeniem zasady, że
mieszkania przydzielane są
poprzez publiczny wykaz to
mieszkania o standardzie
lepszym są uzyskiwane
przez osoby, które są na liście dłużej. Natomiast
mieszkania o nieco gorszym

standardzie są brane przez
osoby, które w tamtym roku
złożyły wniosek. Jest to całkiem niezły wynik, więc jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje mieszkania to w ciągu
niecałego roku może na nie
liczyć.
– Co przekonuje mieszkańców do opuszczenia
mieszkania komunalnego
i zamieszkania w TBSach?
– Przede wszystkim to
mieszkania nowe, o dobrym
standardzie TBS. Są to lokale budowane w dobrej lokalizacji – z niedalekim dojazdem do trasy N-S i Drogowej
Trasy Średnicowej. W pobliżu znajduje się dworzec ko-

lejowy Ruda, Park Kozioła,
czy Powiatowy Urząd Pracy.
Ponadto metraż budowanych
lokali wynosi od 46 do 73 m
kw., więc można go dopasować do indywidualnych potrzeb oraz liczebności rodziny. Ważna jest także przewaga TBS-ów nad mieszkaniami komunalnymi, która polega na tym, że te drugie z reguły wymagają remontu, co
wiąże się z kosztami od kilku
do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku
TBS-ów są to mieszkania absolutnie nowe. Atrakcyjność
tej oferty polega ponadto na
tym, że najemca nie musi
wpłacać partycypacji, która
w tym przypadku wynosiła-

by 25 proc. kosztów inwestycji, czyli ponad 1.000,00 zł
za metr. Ten obowiązek wypełnia za wnioskodawcę
miasto. Dlatego dla osób,
które poszukują mieszkań
TBS-owych i liczą się z takim wydatkiem, jest to bardzo duży plus. Jeżeli chodzi
o koszt wynajmu to będzie
on wynosił 14,28 zł za metr
kwadratowy, niemniej jednak jest to w mojej ocenie
koszt warty powstających
mieszkań.
– Można więc powiedzieć, że TBS-y są alternatywą dla mieszkań komunalnych?
– Jest to oferta dla osób
średniozamożnych, czyli dla

tych, którzy przekraczają
kryterium dochodowe na
przydział lokalu komunalnego, a równocześnie nie są
w stanie zaciągnąć kredytu,
żeby kupić mieszkanie, czy
wybudować dom. Naszą
ideą jest to, aby mieć w ofercie wszystko, co pomoże zaspokoić potrzeby lokalowe
różnych grup mieszkańców.
I konsekwentnie do tego dążymy. Tym bardziej, że mamy coraz więcej sygnałów,
świadczących o tym, że Ruda Śląska jest atrakcyjnym
miejscem do życia i osiedla
się u nas coraz więcej mieszkańców, także z ościennych
miast.

Joanna Oreł
REKLAMY
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Kiedy oddać dietę radnego?

| NOWY BYTOM

Interwencja naszej Czytelniczki dotyczy sesji Rady Miasta Ruda Śląska,
która odbyła się 20 kwietnia. Nasza Czytelniczka pyta o zasady wypłaty
diety dla radnych, którzy nie uczestniczyli w obradach lub znacząco się
spóźnili. – Ostatnio obserwując obrady w Internecie zauważyłam, że jedna
z radnych przybyła na salę obrad kilka minut przed ich zakończeniem – tłumaczy pani Anna. – Wydaje mi się, że za kilka minut na sali sesyjnej radny
nie powinien otrzymywać wynagrodzenia – dodaje.
swoją nieobecność – tłumaczy Kazimierz
Myszur, przewodniczący Rady Miasta.
– Radna złożyła też na moje ręce pismo,
w którym wyjaśnia, że podpisując listę
obecności nie była świadoma, że sesja już
się kończy. Jednocześnie radna poprosiła
o niewypłacanie jej diety za to posiedzenie
– dodaje.
Obecność na sesjach i komisjach jest
podstawowym obowiązkiem radnych. Za swoją
Podstawa diety radnego wynosi
pracę w samorządzie
1789 zł. Za nieobecności podczas
radni otrzymują diety.
sesji potrąca się 10%, za nieobecność
– Te są zmniejszane proporcjonalnie do nieobecpodczas posiedzenia komisji Rady
ności. Po zakończeniu
Miasta potrąca się 5% procent diety.
każdego miesiąca spraw-

ZATRUDNIMY
PRACOWNIKÓW
w zakładzie
przetwórstwa
mięsnego.
Mile widziane
doświadczenie
w tej branży.

Foto: AW

Podczas sesji rzeczywiście doszło do
takiej sytuacji. Radna Katarzyna Korek
pojawiła się na sali obrad kilka minut
przed zakończeniem sesji i złożyła podpis
na liście obecności. Radna nie chciała jednak rozmawiać na ten temat i skierowała
nas do przewodniczącego Rady Miasta.
– Do takiej sytuacji rzeczywiście doszło,
ale radna wcześniej usprawiedliwiała

Radnym za nieobecność na sesjach potrącana jest część diety.
dzamy, kto nie uczestniczył w posiedze- wie list obecności – tłumaczy Kazimierz
niach oraz komisjach i wówczas następuje Myszur.
Arkadiusz Wieczorek
potrącenie. Dokonuje się tego na podsta-

Zapewniamy
umowę o pracę
i atrakcyjne
zarobki
Telefon kontaktowy:

Przy pętli powstaje drugie rondo

| CHEBZIE

W połowie maja ma zakończyć się budowa drugiego ronda przy pętli
w Chebziu. Dla kierowców oznacza to koniec utrudnień drogowych przy
dojeździe na Drogową Trasę Średnicową lub zjeździe z niej, a zarazem
lepsze skomunikowanie do pobliskich terenów, które mają przyciągnąć
inwestorów.
pasy zjazdowe i dojazdowe z dwóch w obydwu kierunkach zostały ograniczone do jednego. Teraz miejsce to coraz bardziej przypomina rondo. Urzędnicy zapowiadają, że
jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
to prace zakończą się 15 maja. Wtedy też
trzeba będzie przyzwyczaić się do jazdy po
nowemu. – W porównaniu do organizacji
sprzed budowy ronda, docelowa organizacja ruchu na zjeździe i dojeździe do DTŚ
ulegnie zmianie tylko w zakresie konieczności przejazdu przez nowe rondo z jednym
pasem ruchu – zapowiada Adam Nowak,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Joanna Oreł

dział kadr czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 6.00-14.00,
ul. Chorzowska 58.
CV można składać
w budynku portierni
bądź osobiście
w dziale kadr.

Foto: JO

– Często właśnie w Chebziu zjeżdżam ze
średnicówki i za każdym razem zastanawiam
się, na czym polega remont i co zmieni się na
drodze – zgłosił nam jeden z kierowców.
Otóż przy DTŚ od kilku lat powstają kolejne, czy to ﬁrmy, czy obiekty usługowe. Dobre skomunikowanie i atrakcyjne tereny
przyciągają inwestorów, więc miasto przygotowuje kolejne działki, by zachęcić następnych. Jedne z nich znajdują się w pobliżu ronda Unii Europejskiej przy drodze dojazdowej do DTŚ. To właśnie tam miasto
zdecydowało się wybudować drugie rondo,
które pozwoli na bezpieczne skomunikowanie terenów inwestycyjnych znajdujących
się po obu stronach łącznicy. Na czas prac

32 707-43-60

Przy drodze widać już zarys ronda.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl

5

REKLAMA | 10.05.2017

6

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS| 10.05.2017

Polska Éire Festival Ruda Śląska

| Polecamy
Filip Chajzer,
Zygmunt Chajzer

Poczujmy Irlandię w Rudzie Śląskiej

Chajzerów dwóch

– Jak do tego doszło, że Polska Éire Festival zawita właśnie do Rudy Śląskiej?
– Powody były dwa – jeden z nich prywatny, bo z Rudą
Śląską jesteśmy związani bardzo silnie i dobrze się tutaj czujemy. Ponadto chcemy pokazać, jak wiele możemy czerpać ze
swoich kultur. Zaraz od momentu powstania tej inicjatywy
spotkaliśmy się z szerokim zainteresowaniem Rudy Śląskiej.
Odwaga i wizjonerstwo władz miasta umożliwiły zaistnienie
samego festiwalu na taką skalę w Polsce. Równocześnie zaskoczył nas szybki odzew ze strony lokalnych działaczy, organizacji, czy szkół, które zainteresowały się współpracą w ramach festiwalu. W tym mieście jest olbrzymi kapitał społeczny, dlatego w pełni świadomie wybraliśmy Rudę Śląską.
Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się w ubiegłym roku
i momentalnie otrzymaliśmy wsparcie tej inicjatywy ze strony
zarówno Ambasady RP w Dublinie, jak i Ambasady Irlandii
w Polsce. Należy tu podkreślić szczególną rolę polskiej placówki dyplomatycznej w Dublinie, która była inicjatorem
utworzenia Polska Éire Festival w 2015 r., i bez której wsparcia kolejne edycje festiwalu nie byłyby możliwe.
– Czego więc możemy się spodziewać?
– W Rudzie Śląskiej imprezy odbędą się w dniach od 20 do
27 maja. Festiwal będzie miał charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców, a wydarzenia będą nieodpłatne. Każdy
będzie miał szansę znaleźć coś dla siebie, a przy okazji przyłączyć się do poszerzania przyjaźni polsko-irlandzkiej.
Oficjalne otwarcie Polska Éire Festivalu w Rudzie Śląskiej
odbędzie się 20 maja na Burloch Arenie, gdzie po raz pierwszy
w historii żeńskiego rugby w Polsce będziemy świadkami meczu w pełnym, czyli 15-osobowym, składzie. Na boisku pojawią się więc rudzkie rugbystki wzmocnione zawodniczkami
z innych polskich klubów, a ich rywalem będzie żeńska drużyna z Arklow Rugby Football Club z Irlandii. Między innymi
w ten sposób chcemy pokazywać to, co łączy nasze kraje.

W festiwal włączamy również uczniów rudzkich szkół. 24
maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Nowym
Bytomiu odbędzie się irlandzki dzień promocji zdrowia, a już
dzień później dzień śląsko-irlandzki w popularnym „Morcinku”, czyli Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wirku.
Zaś uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rudzie Śląskiej, czyli „Gastronomika”, będą z nami w czasie festiwalu wypiekać irlandzkie babeczki. Ponadto Gimnazjum nr 8 wyszło z inicjatywą przeprowadzenia konkursu
plastyczno-technicznego o tematyce związanej z charakterystycznymi miejscami oraz symbolami Irlandii, a Gimnazjum
nr 5 zaplanowało konkurs piosenki, pieśni i muzyki irlandzkiej. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się
w organizację seansów kina irlandzkiego. Także tutaj odbędzie się otwarcie wystawy dotyczącej polskich oraz irlandzkich miast partnerskich, a w Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stary Orzegów” zorganizowany zostanie wykład o irlandzkich noblistach w dziedzinie literatury. Poznać będzie można
jednak nie tylko kulturę Irlandii, ale również jej smaki, połączone z naszymi lokalnymi, rudzkimi. Planujemy nie tylko
wspólne pieczenie chleba w popularnym Piekaroku, ale również jego degustację wraz z masłem irlandzkim i słynnym
serem Cheddar. W organizację festiwalowych wydarzeń bardzo mocno włączyli się także rudzcy filateliści, którzy z tej
okazji przygotowali okolicznościowe znaczki, koperty oraz
widokówki. Kolejny z akcentów filatelistycznych to spotkanie z Anną Gąciarz, pierwszą i jedyną Polką, która pojawiła
się dotychczas na znaczku poczty irlandzkiej, a która w Rudzie Śląskiej opowie o swojej irlandzkiej przygodzie. Odwiedzi nas także przewodniczący Rady Miejskiej w Arklow, Pat
Kennedy. To jednak nie koniec gości. Podczas koncertu, zamykającego 27 maja festiwal, zagra Częstochowa Pipes &
Drums – jedyna orkiestra wykonująca tradycyjną szkocką
muzykę. Tego dnia wystąpi również znany w Polsce zespół

Foto: arch.

Konkursy, wykłady, wystawy, koncerty, a przede wszystkim świętowanie przyjaźni polsko-irlandzkiej
czeka nas w dniach od 20 do 27 maja w Rudzie Śląskiej. To właśnie w naszym mieście odbędzie się
Polska Éire Festival, którego celem pokazanie jest, że choć od Irlandii dzielą Polskę ponad 2 tys. kilometrów, to bardzo dużo łączy nas z mieszkańcami Zielonej Wyspy. Wiedzą o tym szczególnie Monika
i Wojciech Kostkowie, z pochodzenia rudzianie, którzy od ok. 13 lat mieszkają w Irlandii, a którzy
poprzez Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne współorganizują Polska Éire Festival. O festiwalowych wydarzeniach i idei festiwalu rozmawiamy z Wojciechem Kostką.

Wojciech Kostka, pomysłodawca Polska Éire
Festival w Rudzie Śląskiej z córką Ewą.
Carrantuohill, a gwiazdą specjalną będzie irlandzki gitarzysta
i tekściarz Barry Jay Hughes. Jak widać, cały festiwal będzie
miał różnorodny charakter – i sportowy, i muzyczny, i artystyczny, i kulturalny.
– Czy rzeczywiście więcej nas łączy niż dzieli z odległą
Irlandią?
– Irlandia przez ostatnie lata stała się krajem, w którym
stworzyła się duża, polska diaspora. Polacy są tam bardzo dobrze przyjmowani i świetnie integrują się z rdzennymi mieszkańcami. Obecnie możemy już mówić o nowym pokoleniu
– tych, którzy tu się urodzili i którzy przyjmują podwójne obywatelstwo. Zresztą wyniki ostatniego spisu powszechnego
mówią same za siebie. Podobnie jak i w 2010 roku Polacy okazali się być największą, bo liczącą ok. 125 tys. osób mniejszością narodową, podczas gdy wcześniej zawsze byli to Anglicy.
Irlandczycy podchodzą z zaciekawieniem do naszej kultury
i samego kraju. Szczególnie od pamiętnych mistrzostw Europy
w piłce nożnej, kiedy to wielu z nich odwiedziło nasz kraj. Irlandzkie ministerstwo edukacji planuje wprowadzenie języka
polskiego do szkół, a nasze kultury przenikają się coraz bardziej. Mamy nadzieję, że Polska Éire Festival będzie kolejnym
krokiem do wzmocnienia więzów pomiędzy polskim oraz irlandzkim społeczeństwem.
Joanna Oreł

To książka o tym, jak dobrze mieć
wspaniałą rodzinę, a przede wszystkim rodziców. Jakie to wielkie szczęście. Bo właśnie rodzice kształtują to,
jacy jesteśmy, jacy będziemy, wpływają na to, jaki mamy charakter, upodobania, gust, w jakim środowisku się
obracamy.
Pogadaliśmy jak stary z młodym,
jak uczestnik pochodów pierwszomajowych z bywalcem Ikei i McDonalda.
Gadaliśmy o pierwszych prywatkach – adapter Bambino, pocztówki
dźwiękowe z bazaru Różyckiego i cudem zdobyte płyty zachodnich wykonawców kontra era płyt CD i jakości
HD. Gadaliśmy o samochodach, podróżach, ciuchach i pracy.
Te porównania są zaskakujące i czasem bardzo zabawne. Wyrastaliśmy
w różnych epokach. W czasach PRL-u,
wielkich zmian i zupełnie nowej Polski. Jaki był świat wtedy, a jak wygląda
dziś? Przeżyliśmy całą epokę rozwoju
technologii, od telefonów z tarczą
i zdemolowanych budek telefonicznych po smartfony i tablety.

25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”
Edward Tomenko – satyryk, autor
aforyzmów i twórca karykatur zagościł
także na łamach „Wiadomości Rudzkich”.
W 25-letniej historii naszej gazety przez kilka
lat publikowaliśmy jego rysunki satyryczne.
Postanowiliśmy wrócić do tych z lat 20022003. Miłej lektury!

Spacerem po archiwum ,,WR”

www.wiadomoscirudzkie.pl
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KOCHŁOWICE

NOWY BYTOM

Sklep z pomocą

W sklepie można znaleźć przedmioty
codziennego użytku.
ki, pampersy, butelki dla dzieci, gryzaki
i wiele innych – wymienia Katarzyna Kinder.
AL

KOCHŁOWICE

Ku chwale Konstytucji

Foto: AW

Rudy Śląskiej. Po uroczystości w kościele
nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych
oraz złożenie kwiatów przez władze miasta
pod pomnikiem Powstańców Śląskich,
gdzie wspólnie oddano hołd tym, którzy
walczyli o wolną Polskę. – Organizujemy
Trzeciomajowe uroczystości odbyły
takie patriotyczne msze i przemarsze, abysię w Kochłowicach.
ście wiedzieli, że trzeba kochać swoją ojczyznę i dbać zarówno o tę dużą, jak i małą
nieniu 96. rocznicy trzeciego powstania ślą– dodała prezydent Dziedzic.
Warto dodać, że dzień przed 3 maja, czyli skiego. Obchody tego wydarzenia odbyły
AL
2 maja, nie zapomniano również o upamięt- się w Orzegowie.

HALEMBA

Taneczna zbiórka funduszy
Za nami kolejny charytatywny maraton
zumby. Tym razem poprzez ćwiczenia
i wspólną zabawę wspierano Fundację Dom
Nadziei z Bytomia. O wspaniałą taneczną
atmosferę i niesamowitą zabawę zadbali
profesjonalni licencjonowani instruktorzy
– Dorota Formel, Anna Gierszyńska, Kamila Chodór, Michał Segiet, Sebastian Kubik,
Szymon Głodny i Michał Boruta, a na samym parkiecie pojawiło się ponad sto osób.
Każdy uczestnik spotkania zakupił cegiełkę, z których całkowity dochód zostanie
przeznaczony na doﬁnansowanie terapii
wychowanków bytomskiego Domu Na-

dziei. – Fundacja prowadzi jedyny na Górnym Śląsku stacjonarny i całodobowy ośrodek leczenia uzależnień dzieci i młodzieży
w wieku od 14 do 21 lat. Terapia, na którą
zbieramy fundusze, ma rozwijać w tych młodych ludziach pasję, zaangażowanie i potencjał oraz wiarę we własne możliwości
– tłumaczy Anna Wilkos organizatorka maratonu. – Każda osoba, która wyszła z uzależnienia to realna zmiana świata na lepsze.
Tylko połowę środków potrzebnych na leczenie pokrywa NFZ. Dlatego aby móc
funkcjonować i dalej pomagać, potrzeba
wsparcia z zewnątrz – dodaje.

Zlot food trucków cieszył się dużą popularnością.
Mobilne restauracje z kuchnią z wielu
stron świata pojawiły się w Rudzie Śląskiej już po raz drugi. Trzydniowa impreza sprawiła, że na rynku pojawiło się
wielu mieszkańców miasta. – Cieszę się,
że mogliśmy tu przyjechać. Po raz pierwszy w jednym miejscu spotykam się z tyloma kulinarnym atrakcjami – mówi pani Krystyna, mieszkanka Bykowiny.
– Nie wiem od czego zacząć, bo chciałabym spróbować wszystkiego a to niemożliwe. Dlatego mam nadzieję, że to nie
ostatnia taka okazja w naszym mieście
– dodaje. Miasteczko food trucków można było odwiedzać od piątkowego popo-

łudnia do niedzielnego wieczoru. Skorzystać można było z przysmaków, czy
to na słodko, czy na słono przy ok. 20
stanowiskach. – Na dobre jedzenie trzeba poczekać. Przyjechaliśmy tu spróbować czegoś nowego i mała kolejka nas
nie zraziła – mówi pan Krzysztof z Halemby. Food trucki z pewnością pojawią
się jeszcze w Rudzie Śląskiej. – Okazji
do uczestnictwa w ulicznym festiwalu jedzenia nie zabraknie także podczas jubileuszu naszego lokalnego tygodnika
w sierpniu tego roku – zapowiada Izabela Nowrotek z redakcji „Wiadomości
Rudzkich”.
AW

RUDA

Muzyczne cztery pory roku

W niedzielę, 7 maja, rozpoczął się cykl
festynów rodzinnych „Cztery Pory Roku”.
Podobnie jak w latach ubiegłych muzyczne
spotkania odbywać się będą w parku im.
Augustyna Kozioła w Rudzie. Ta cykliczna
impreza organizowana jest tam nieprzypadkowo, gdyż koncerty w parku odbywają się
od jego założenia w latach 80. XIX wieku.
Podczas pierwszego koncertu na scenie
wystąpiła Orkiestra Dęta „Pokój” pod dyr.
Jacka Kampy. – Zaprezentowaliśmy popuW maratonie ﬁtness uczestniczyło
larny, lubiany przez publiczność repertuar
ponad sto osób.
– mówi kapelmistrz. – Nie brakowało marszów, polek, a także standardów musicaloPostanowiono więc wesprzeć młodych wych i hitów muzyki ﬁlmowej, na przykład
ludzi w taneczny sposób. Podczas maratonu z ﬁlmów o Jamesie Bondzie – tłumaczył.
udało się uzbierać 2904 zł.
AW Oprócz orkiestry zaprezentowali się wyFoto: AW

Tradycyjnie już w Rudzie Śląskiej
uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Uroczysta msza święta w intencji
ojczyzny oraz mieszkańców miasta odbyła
się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej.
– Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. Chciałabym, żeby w tym kraju panował spokój,
szczęście i miłość. Żebyśmy wszyscy pamiętali, że wolność nie jest nam dana raz na
zawsze i powinniśmy o nią dbać z szacunkiem w stosunku do siebie i innych narodów
– podkreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent

Foto: AW

przenosi to do sklepu. My z kolei oddajemy
te rzeczy za darmo, tym którzy tego najbardziej potrzebują – tłumaczy Katarzyna Kinder, prezes Fundacji „Aktywni my”.
W sklepie można znaleźć ubrania dla dorosłych i dzieci, zabawki, meble oraz wiele
innych rzeczy codziennego użytku. Jeśli
jednak ktoś odwiedzi sklep i chce zapłacić
za wybraną rzecz, może wrzucić kilka złotych do skarbonki. Za zebrane pieniądze
wolontariusze którzy pracują w sklepie, robią paczki składające się z rzeczy, których
aktualnie nie ma w asortymencie. – Są to
środki czystości, środki chemiczne, kosmety-

Foto: AL

Punkt pomocy rzeczowej i sklep charytatywny działa od początku kwietnia w Kochłowicach. To miejsce, w którym można
oddawać różnego rodzaju rzeczy. W ten
sposób Fundacja „Aktywni my” postanowiła pomóc najbardziej potrzebującym.
– W Anglii działa wiele sklepów charytatywnych, dlatego na ich wzór postanowiliśmy zrobić coś podobnego u nas. Na początku miało to wyglądać tak, że każdy mógłby
coś tu sprzedać i kupić za drobne pieniądze.
Jednak wkrótce to się zmieniło i teraz każdy,
kto ma w domu coś niepotrzebnego, ale co
może się jeszcze przydać komuś innemu,

Inwazja food trucków

chowankowie rudzkiego Młodzieżowego
Domu Kultury pod kierunkiem Wojciecha
Sanockiego.
Kolejny odsłona muzycznych pór roku
w parku im. A. Kozioła odbędzie się w niedzielę, 28 maja. Wówczas gospodarzem
sceny będzie Trio Appassionata, które zaprezentuje program pod hasłem „Jak za
dawnych lat”. Następne imprezy z cyklu
Cztery Pory Roku” planowane są na 18
czerwca oraz 17 września.
Przypomnijmy, że Park Kozioła dwa lata
temu park został zrewitalizowany za cenę
ponad 2 mln złotych. Powstała nowa muszla koncertowa, plac do musztry, oczko
wodne oraz budynek cukiernio-kawiarni.
AW
REKLAMA

DEKORACJE BALONOWE
Niezależnie od tego, czy otwierasz sklep, organizujesz wesele,
przyjęcie i chcesz zachwycić swoich gości niepowtarzalną
dekoracją, zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość e-mail.
Przygotujemy niezwykłą oprawę balonową,
którą zapamiętasz na długi czas.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu
w Rudzie Śląskiej-Halembie, przy ul. Miodowej 6. Zachęcamy
do skorzystania
www.facebook.com/Sklep.Balanga
z naszych usług
www.dekoracjebalonowe-balanga.pl

Tel. 790-541-222

www.wiadomoscirudzkie.pl

8

OGŁOSZENIA | 10.05.2017

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul.
Kingi, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4962/213 o powierzchni 854 m2, użytki: R-V, R-VI,
– 4969/213 o powierzchni 849 m2, użytek R-V,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007235/3 (działy III i IV ww.
księgi wolne są od wpisów) wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/8 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej
stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 757 m2, obręb Bielszowice,
k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4963/216 o powierzchni 367 m2, użytki: R-V, dr, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006378/0 (działy III
i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
– 4964/213 o powierzchni 390 m2, użytki: R-V, dr, KW nr GL1S/00007235/3 (działy III
i IV ww. księgi wolne są od wpisów) - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczony symbolem planu MN27.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte drzewami i krzewami. Dojazd do nieruchomości z dróg publicznych ul. Kingi i Na
Piaski odbywać się będzie działkami nr : 4986/213 i 5202/213 (KW GL1S/00007235/3),
5204/213 (KW GL1S/00049923/9), które w przyszłości stanowić będą publiczną drogę
kategorii gminnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową
wraz z udziałem wynoszącym 1/8 w działkach nr 4963/216 i 4964/213 wynoszą:
– dla działki nr 4962/213 – 130.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 117.000,00 zł, droga
13.000,00 zł,
– dla działki nr 4969/213 – 129.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 116.000,00 zł, droga
13.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę
mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww.
ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia
aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 5.06.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr: 4962/213 – 6.500,00 zł, 4969/213
– 6.500,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działka nr ………” przelewem na rachunek
bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14
w godzinach: poniedziałek - środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00
oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty
i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
223), tel. 32 248-75-63.

Z okazji Dnia Bibliotekarza
wszystkim pracownikom rudzkich bibliotek
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech w życiu zawodowym nie opuszcza Państwa
pozytywna energia, twórcza inwencja i pasja.
Życzę też, by każdy dzień pracy
był źródłem zadowolenia i satysfakcji.
Wszystkiego dobrego!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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13 maja, godz. 11.15
Start biegu dzieci godz. 11.00

LASY HALEMBSKIE 4,2-21,0 km

POZOSTAŁE
TERMINY
BIEGÓW
24 czerwca 2017 r.
8 lipca 2017 r.
5 sierpnia 2017 r.
16 września 2017 r.
13 października 2017 r.
4 listopada 2017 r.

Zapisy elektroniczne http://chronotex.pl/zawody/
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy
w godz. 9.00-10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej
Sportowej nr 15 – Ruda Śląska, ul. Energetyków 15

Wpisowe: dzieci – 5 zł, dorośli od 20 zł
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Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Rudy Śląskiej za 2016 r. Ubiegłoroczne dochody miasta zamknęły się w kwocie 687,5 mln zł, natomiast wydatki wyniosły 689,3 mln zł. Dzięki rosnącym dochodom miasta
zmniejszył się wskaźnik zadłużenia i to mimo rekordowych wydatków na inwestycje w kwocie ponad 91 mln zł. Wydana
przez RIO opinia uruchamia procedurę do podjęcia przez rudzkich radnych uchwały absolutoryjnej.

Pozytywnie i bez uwag

– Zapewnienie rozwoju miasta przy
jednoczesnym zachowaniu płynności
ﬁnansowej to chyba najważniejszy cel,
który przyświeca przy realizacji budżetu miasta. I to nam się w Rudzie Śląskiej udaje. Dzięki temu, że dużym
strumieniem pozyskujemy środki zewnętrzne, możemy w większym zakresie sami realizować inwestycje, nie
opierając się tak bardzo na kredytach
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Potwierdzeniem stabilnej sytuacji naszego miasta może być także
nieobecność Rudy Śląskiej na liście
122 średnich polskich miast „tracących funkcje społeczne i gospodarcze”,
którą opublikowało niedawno Ministerstwo Rozwoju – dodaje.
Stabilna sytuacja Rudy Śląskiej ma
swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach ﬁnansowych dotyczących budżetu miasta. Tzw. wskaźnik samoﬁnansowania, który w 2015 r. wyniósł 71
proc., w ubiegłym roku wzrósł do ponad 98 proc. – Wartość tego wskaźnika
obrazuje stopień, w jakim miasto ﬁnansuje inwestycje ze środków własnych, czyli z nadwyżki operacyjnej
i dochodów majątkowych. Generalnie
im wartość tego wskaźnika jest wyższa,
tym mniejsze ryzyko utraty płynności
ﬁnansowej przez miasto – tłumaczy
Ewa Guziel, skarbnik miasta.
Innym ważnym wskaźnikiem obrazującym stan miejskich ﬁnansów jest
wskaźnik zadłużenia, który pokazuje
udział zobowiązań w dochodach ogółem. W 2016 r. wyniósł on 29,2 proc.
Poza wzrostem o niespełna 2 proc.
w 2015 r., utrzymuje się on na mniej
więcej stałym poziomie od 2012 r.,

choć w tym czasie wydatki na inwestycje wzrosły z 54 mln zł w 2012 r.
do 91,1 mln zł w 2016 r. – Jeszcze
w 2010 r. zadłużenie miasta w stosunku
do dochodów przekraczało 43 proc.
Jak widać, wykonaliśmy ogromną pracę, żeby uzdrowić ﬁnanse miasta. Dziś
jego kondycja jest dobra, tym samym
możemy sięgnąć po pieniądze z nowej
puli środków unijnych – podkreśla
Grażyna Dziedzic.
Dobre wskaźniki budżetowe wynikają z rosnących dochodów miasta.
W 2012 r. wynosiły one 544,4 mln zł,
w ubiegłym roku było to już
687,5 mln zł. – Co ciekawe, nawet
ubiegłoroczny budżet w pierwotnej
wersji przewidywał mniejsze wykonanie po stronie dochodów. Na koniec
roku plan wskazywał na 678 mln zł do-

WYDATKI NA INWESTYCJE W LATACH 2012-2016

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA W LATACH 2010-2016

DOCHODY I WYDATKI W 2016 R.

chodów, a ostatecznie były one większe
o ponad 9 mln zł. Podobnie rzecz się
miała z dochodami majątkowymi, które analogicznie zwiększyły się o prawie
7,5 mln zł, a porównując je z planem ze
stycznia 2016 r. zwiększono je aż
o 46 mln zł – informuje Ewa Guziel.
Tak duży przyrost dochodów majątkowych wynika ze skuteczności władz
miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Okazuje się, że są one źródłem aż 40 mln zł po stronie dochodów
majątkowych. – Dzięki temu na realizację inwestycji mogliśmy zaciągnąć
mniejszą transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pierwotnie
miało to być ok. 89 mln zł, a skończyło
się na kwocie 40 mln zł – wskazuje prezydent miasta.
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach w przesłanej do rudzkiego urzędu pozytywnej opinii pod-

kreśliła, że przygotowane przez władze Rudy Śląskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok jest
kompletne.
Dochody Rudy Śląskiej w 2016 roku
zamknęły się w kwocie 687,5 mln zł, natomiast wydatki wynosiły 689,3 mln zł.
Dochody wykonane zostały w 101,4
proc., natomiast wydatki w ponad
98,8 proc. Jeśli chodzi o wydatki miasta,
to jak co roku najwięcej przeznaczono
na oświatę – była to kwota ponad
226 mln zł. W dalszej kolejności środki
przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej – 175,7 mln zł oraz
transport i łączność – ponad 72,7 mln zł.
Na inwestycje w ubiegłym roku miasto przeznaczyło 91,1 mln zł. To najwięcej w ostatnich latach. 39,4 mln zł
z tej sumy przeznaczono na budowę
drugiego odcinka trasy N-S. Kolejną
znaczącą ubiegłoroczną inwestycją była budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 14, która kosztowała 4,4 mln zł. Ponad 2 mln zł przeznaczono z kolei na budowę stadionu
lekkoatletycznego, natomiast ponad
9 mln zł wydatkowano na termomodernizacje placówek oświatowych.
Ponadto w ubiegłym roku ponad
18,8 mln zł przeznaczono na remonty.
Najwięcej na infrastrukturę drogową
– 8,8 mln zł, gospodarkę mieszkaniową
– 4,9 mln zł oraz oświatową
– 2 mln zł.
Opinia RIO dotycząca wykonania
budżetu za 2016 r. jest jednym z dokumentów, który rozpatruje Komisja Rewizyjna Rady Miasta podczas prac nad
wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla prezydent miasta.
Wniosek taki komisja musi przedstawić do 15 czerwca br.
TK
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Od początku tego tygodnia kierowcy w kilku miejscach Rudy Śląskiej korzystają ze zmienionej
organizacji ruchu. W związku z przebudową ul. Górnośląskiej droga ta teraz jest jednokierunkowa na odcinku od ul. Pośpiecha do Gwareckiej. Natomiast z powodu budowy kanalizacji
sanitarnej dla ruchu zamknięta została ul. ks. Niedzieli w Bielszowicach od ul. Górnej do Bukowej. W tym miesiącu rozpoczną się także prace przy budowie kolejnego odcinka trasy N-S,
przez co utrudnienia spodziewane są w rejonie ul. Kokota. Ponadto jeszcze w maju planowana jest duża zmiana w organizacji ruchu w Nowym Bytomiu, gdzie w związku z przebudową
torowiska na ul. Niedurnego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.

Uwaga objazdy!

– Każde większe prace drogowe
wiążą się z utrudnieniami. Należy jednak pamiętać o efekcie końcowym,
czyli lepszej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastrukturze – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i dostosowanie się do wprowadzonego oznakowania, a także, o ile to możliwe, zaplanowanie tak podróży, aby ominąć najbardziej newralgiczne miejsca – apeluje.
W poniedziałek 8 maja rozpoczęła
się budowa przepompowni ścieków
oraz kanalizacji sanitarnej przy
ul. ks. Niedzieli w Bielszowicach.
Z tego też powodu ulica ta została zamknięta dla ruchu na odcinku od
ul. Górnej do ul. Bukowej. Zakaz ten
nie dotyczy autobusów komunikacji
miejskiej oraz pojazdów mieszkańców
dojeżdżających do posesji. W związku
z pracami wprowadzony został sugerowany objazd, który poprowadzony
jest ul. Na Piaski, a następnie ul. Men-

dego i Sikorskiego w Zabrzu Pawłowie. Inwestycja i, co za tym idzie,
utrudnienia w ruchu, zakończyć się
mają do końca miesiąca, jednak z uwagi na warunki pogodowe prace mogą
się przedłużyć.
Dzień później, czyli we wtorek
9 maja, rozpoczęła się przebudowa
1,2 km ul. Górnośląskiej na odcinku
od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha.
Na czas prac, które zgodnie z harmonogramem mają zakończyć się do
grudnia, ul. Górnośląska na przebudowywanym odcinku będzie jednokierunkowa. – W pierwszym etapie prac,
czyli przez najbliższe tygodnie, ruch
pojazdów będzie się odbywał jednokierunkowo od ulicy Pośpiecha w stronę ul. Katowickiej. Drugi kierunek od
ulicy Katowickiej poprowadzony został objazdem przez ulicę Gwarecką,
Korfantego i Pośpiecha. Podczas drugiego etapu ruch będzie odbywał się
jednokierunkowo od wjazdu do Tesco
połową jezdni. Drugi kierunek od uli-

cy Katowickiej będzie poprowadzony
objazdem przez ulicę Gwarecką, Korfantego i Tunkla, zamknięty dla ruchu
będzie wjazd i wyjazd z ul. Pośpiecha.
Wyjątek będzie stanowić komunikacja
zbiorowa – informuje Jacek Otrębski
z Wydziału Dróg i Mostów. Kierowcy
muszą także pamiętać, że podczas prowadzonych robót wyjazd na ul. Górnośląską z ul. Poloczka, Grzegorzka
i spod kościoła możliwy będzie tylko
w prawą stronę.
To nie są jedyne utrudnienia z jakimi liczyć się muszą w najbliższych
tygodniach kierowcy w Rudzie Śląskiej. Właśnie rozpoczynać się będzie
budowa trzeciego etapu trasy N-S.
– Z uwagi na budowę wiaduktu i wykonanie połączenia z ul. Kokota, która
będzie przebudowywana na odcinku
aż 400 m, kierowcy w tym rejonie mogą napotkać utrudnienia. W drugiej
połowie maja wprowadzona zostanie
tam tymczasowa organizacja ruchu,
wykonany zostanie też specjalny baj-

Kierowcy proszeni są o korzystanie z wyznaczonych objazdów.
pas dla poruszających się pojazdów
– informuje Mariusz Pol, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów
UM.
Również w tym miesiącu powinien
się rozpocząć kolejny etap prac związanych z przebudową przez Tramwaje
Śląskie torowiska linii nr „9” przy
ul. Niedurnego w Nowym Bytomiu.
Wtedy ulica ta na odcinku od ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Czarnoleśną i Chorzowską będzie jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę
Wirku. Natomiast ruch w przeciwną
stronę
poprowadzony
zostanie
ul. Czarnoleśną i Objazdową. – Na ten

czas zdemontowane zostaną elementy
spowalniające ruch na tej ulicy, czyli progi zwalniające oraz szykana. Na
ul. Objazdowej przy skrzyżowaniu z ul.
Ofiar Katynia zlokalizowany zostanie
także tymczasowy przystanek dla komunikacji zbiorowej – tłumaczy Zdzisław Długaj z Wydziału Dróg i Mostów UM.
Budowa i modernizacja dróg to jeden z priorytetów władz Rudy Śląskiej. Ogółem na te zadania w 2017
roku miasto przeznaczy ok. 90 mln zł.
Cały budżet na miejskie inwestycje to
z kolei kwota ok. 166 mln zł. To najwięcej w historii miasta. 
TK

Ruda Śląska ma być częścią metropolii. Tak zdecydowali rudzcy radni. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta podjęta została uchwała w tej sprawie. Podobnego zdania byli mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy wzięli udział konsultacjach społecznych. Za przystąpieniem miasta do metropolii opowiedziało się 98
proc. głosujących. Podobne procedury toczą się też w 40 innych miastach Śląska i Zagłębia, które zainteresowane są utworzeniem związku metropolitalnego. Ich finałem ma być utworzenie metropolii z dniem 1 lipca br.

Rudzianie chcą metropolii

– Utworzenie metropolii to dla Rudy
Śląskiej oraz pozostałych miast regionu ogromna szansa na rozwój – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic
– W grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, które trafią do miast tworzących metropolię, wprawdzie nie w sposób bezpośredni, ale na zadania, które
w imieniu miast realizować będzie metropolia. Będzie to 5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze metropolii.
Według szacunków może być to kwota
od 250 do 280 mln zł. Co istotne, dodatkowe pieniądze dla metropolii nie
uszczuplą dotychczasowych dochodów
samorządów – dodaje.
Konsultacje społeczne zakończyły
się już w większości z 41 miast zainteresowanych utworzeniem metropolii.
W Rudzie Śląskiej konsultacje trwały
dwa tygodnie – od 12 do 26 kwietnia.
– Przeprowadzenie konsultacji spo-

łecznych we wszystkich gminach chcących utworzyć związek metropolitalny
było obowiązkowe. Wynika to wprost
z ustawy – wyjaśnia Bartosz Pilny, kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta.
Podczas rudzkich konsultacji mieszkańcy miasta odpowiadali „tak” lub
„nie” na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za
wejściem miasta Ruda Śląska w skład
tworzonego na terenie województwa
śląskiego związku metropolitalnego,
o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie
śląskim?”. Ogółem w konsultacjach
udział wzięło 368 osób. Z takiej liczby
złożonych ankiet 18 było nieważnych.
Po podliczeniu głosów odpowiedź
„tak” zaznaczyły 343 osoby, natomiast
przeciwnego zdania było 7 osób.
Po zakończonych konsultacjach kolejnym krokiem jest podjęcie przez rady poszczególnych miast specjalnej

Rudzki Informator Samorządowy

uchwały w sprawie opinii dotyczącej
przystąpienia do metropolii. Uchwałę
taką rudzcy radni podjęli jednogłośnie
na ostatniej sesji i, co najważniejsze,
opinia ta jest pozytywna.
Teraz następnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku
o utworzenie związku metropolitalnego. Zostanie on złożony przez Radę
Miasta Katowice i rozpatrzony przez
Radę Ministrów. We wniosku znajdą
się m.in. informacje o nazwie związku,
jego siedzibie, a także wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Następnie Rada Ministrów wyda rozporządzenia powołujące związek metropolitalny, ale pod warunkiem,
że co najmniej 70 proc. rad gmin, które
mają wejść w skład związku metropolitalnego, pozytywnie zaopiniuje akces
do metropolii. Rozporządzenie musi
zostać wydane do 30 czerwca 2017 r.,

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

tak by związek metropolitalny został
utworzony z dniem 1 lipca br., a realizację zadań mógł rozpocząć od
1 stycznia 2018 r.
W skład metropolii ma wejść 41
gmin, które zajmują obszar 2,3 tys.
km2, zamieszkały przez ponad 2,3 mln
osób. Na jego terenie działa ponad 200
tys. firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają 8 proc. PKB.
Zgodnie z założeniami ustawy,
związek metropolitalny będzie wykonywał zadania publiczne z zakresu:
kształtowania ładu przestrzennego,
rozwoju obszaru związku, publicznego
transportu zbiorowego na obszarze
związku, współdziałania w ustalaniu
przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji obszaru metropolitalnego. Budżet
związku będzie zasilany z budżetu
państwa dodatkowymi 5 proc. wpływów z podatku PIT, według szacun-

ków to kwota między 260 a 280 mln
złotych. Ponadto miasta wpłacać będą
do budżetu związku składki. Stanowić
będą one jednak 1/10 wpływów całego
budżetu związku.
Każda gmina będzie miała wpływ
na kluczowe decyzje, wykorzystanie
środków finansowych oraz zadania realizowane przez związek. Organami
związku będą: zgromadzenie, złożone
z jednego delegata z każdej gminy oraz
zarząd wykonujący zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.
Zgromadzenie Związku uchwali jego statut, budżet oraz dokona wyboru
zarządu. Zasady działania zarządu,
w skład którego wejdzie 5 członków,
określi statut związku. Do jego zadań
należeć będzie m.in. wykonanie budżetu związku metropolitalnego oraz
kierowanie i koordynowanie działalności związku i jego jednostek organizacyjnych.
TK
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EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oﬁcjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Stare chińskie przysłowie mówi: „Jeśli myślisz rok naprzód, sadź ryż. Jeśli myślisz 10 lat naprzód, sadź
drzewo. Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód, ucz ludzi”. Coraz bardziej staramy się być „eko” na co dzień.
Są jednak wśród nas tacy, dla których ekologia stała się sensem życia.

Zielone Czeki
rozdane po raz 23.

Począwszy od 1994 roku, z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi, w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przyznaje prestiżowe nagrody – „Zielone Czeki” – tym, którzy w szczególny
sposób wyróżniają się poprzez swoją
działalność w zakresie ochrony środowiska.
Do tej pory w ciągu 23 lat WFOŚiGW
w Katowicach wyróżnił ponad 250 osób
oraz zespołów. Wartość nagród pieniężnych przekroczyła 2 miliony złotych.
Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk takich jak
naukowcy, nauczyciele, dziennikarze,
przedsiębiorcy oraz pasjonaci ochrony
środowiska. W tym roku Kapituła przyjęła do rozpatrzenia 38 nominacji. Podkreślić należy, że z roku na rok poprzeczka stawiana jest coraz wyżej. Dla
osób wyróżnionych ekologia, to nie moda, która z czasem przemija, ale pasja
i stan świadomości, które starają się zaszczepiać w innych.
Laureaci konkursu
Zielone Czeki 2017
dyplom uznania w kategorii:
– innowacje i technologie
ROMUALD KALYCIOK, HENRYK KRETEK, DOMINIK WOJTEK za działalność w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych
technologii środowiskowych – pracownicy spółki Sanex SA, lidera wśród krajowych producentów w branży grzewczej z udziałem energii odnawialnych.
KAZIMIERZ KWAŚNIAK, WIESŁAW SIWCZAK za zaprojektowanie
koncepcji ekologicznej, ﬁnansowej
i technicznej likwidacji „bomby ekologicznej” w Katowicach-Szopienicach
w postaci osadników szlamów cynkowych niespełniających norm ekologicznych oraz za konsekwencję i skuteczność w rozbrajaniu tej bomby.
Zielone Czeki 2017 w kategorii:
– programy i akcje proekologiczne

MAREK TERESZKIEWICZ,
PIOTR SOBIERAJ, ANNA SOBIERAJ za wieloletnią działalność na rzecz
ochrony przyrody poprzez edukację
ekologiczną, w szczególności kontynuowanie prowadzonej od 1989 roku przez
Fundację Ekologiczną „Silesia” oraz akcję „Posadź swoje drzewko” stymulującej ochronę bioróżnorodności przyrodniczej.
Zielone Czeki 2017 w kategorii:
– prace naukowo-badawcze
dr JACEK BETLEJA, RADOSŁAW
GWÓŹDŹ,
SZYMON
BEUCH (prezes, wiceprezes, sekretarz
Górnośląskiego Koła Ornitologicznego).
za wieloletnią działalność naukową,
badanie populacji ptaków w województwie śląskim oraz wydawanie czasopisma naukowego „Ptaki Śląska”
dyplom uznania w kategorii:
– prace badawcze
BARBARA TOKARSKA-GUZIK
za prace naukowo-badawcze w zakresie
ochrony przyrody i środowiska prowadzone w Polsce i w regionie (badania
obejmują zagadnienia takie jak: biologia, ekologia, chorologia, ﬁtogeograﬁa).
dyplom uznania w kategorii:
– prace badawcze
LILIA KNOP, MAREK KRANNICH, TADEUSZ KOPERSKI za
opracowanie modelu regionalnego i krajowego operatora rewitalizacji (części
projektu pt. Strategia zagospodarowania
odpadów wydobywczych na lata 20172026 w ramach przedsięwzięcia priorytetowego Kontraktu Terytorialnego województwa śląskiego i przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego).
Zielone Czeki 2017 w kategorii:
– edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
ANNA SOBAŃSKA, KRYSTIAN
BIŁEK, SZYMON KUŁAKOWSKI
za przygotowanie i prowadzenie naj-

większej akcji edukacji ekologicznej
w Polsce – LISTY DO ZIEMI, która
jest pomysłem ARKI i każdego roku
skupia blisko 200 tysięcy uczestników; członkowie akcji nie są zatrudnieni w fundacji, akcję przygotowują
społecznie.
dyplom uznania w kategorii:
– edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
MAŁGORZATA CHŁĄD za działania społeczne w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody wśród
młodzieży przedszkolnej i szkolnej oraz
osób dorosłych w mieście Kłobuck oraz
regionie.
Zielony Czek 2017 w kategorii:
– publicystyka ekologiczna
CZESŁAW TYROL za kilkadziesiąt
lat prelekcji, pogadanek, wydanie publikacji książkowych, artykułów prasowych i naukowych dotyczących walorów przyrodniczych Ziemi Lublinieckiej, znakomity leśnik, niedościgniony
edukator zaszczepiający w ludziach miłość i szacunek do przyrody i historii.
dyplom uznania w kategorii:
– publicystyka ekologiczna
MARCIN JAŁOWY za działalność
edukacyjną wśród dzieci i młodzieży,

dotyczącą gospodarki odpadami, z naciskiem na zasady prawidłowej segregacji
i procesu recyklingu oraz spotkania poświęcone aktualnym tematom ekologicznym (dziennikarz TVP Katowice,
prowadzi Ekoagenta).
Zielony Czek 2017 w kategorii:
– działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych
PATRYK BIAŁAS za kierowanie
kampanią #czyste powietrze na Śląsku i w Katowicach oraz Katowickim
Alarmem Smogowym; celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom
regionu jak ogromnym problemem
jest smog i jak wpływa on na nasze
zdrowie.
Nagroda specjalna
Zielony Czek 2017
prof. dr hab. inż. JANUSZ KOTOWICZ za działania związane z organizacją procesu kształcenia, prowadzące
do najwyższej oceny w kraju szkoły
(Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej), za zaangażowanie w projekty strategiczne, mające
olbrzymie znaczenie dla ochrony środowiska.
Agnieszka Kominek
Foto: www.wfosigw.katowice.pl

PUNKT KONSULTACYJNY
SMOG STOP
8 maja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
uruchomił punkt konsultacyjny dla Programu
SMOG STOP „Doﬁnansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa
śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, w którym Pracownicy Funduszu udzielać
będą szczegółowych informacji na temat Programu.
Punkt konsultacyjny funkcjonować będzie
do 26 maja br. Osoby zainteresowane mogą
kontaktować się telefonicznie pod nr.: 32 60322-52.
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„WIADOMOŚCI RUDZKIE” GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Nowy początek na śląskiej scenie
– Pojawiliście się na scenie jakiś czas temu. Teraz odnoszę wrażenie, że startujecie jeszcze raz…
– Wystartowaliśmy rok temu, ale trafiliśmy na nieodpowiednich ludzi. Kilka razy zmienialiśmy studio, działaliśmy głównie na własną rękę i trochę po omacku. Teraz
wreszcie udało nam się trafić pod skrzydła fachowców
i z ich pomocą udało nam się spróbować na nowo.
– Nowy początek to też nowy, powiększony skład…
– Po raz pierwszy w nowym składzie nasz zespół pojawił się na deskach Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu podczas Śląskiej Gali Biesiadnej. Poza mną i Beatą Powolny
z zespołem występują cudowne tancerki Sylwia i Gosia.
Dziewczyny możecie również podziwiać w grupie tanecznej Maraquja. Z kolei naszym wydawcą i producentem jest
od niedawna Bogdan Tyc i firma wydawnicza Box Music.
Mamy nadzieję, że teraz przy tym „drugim” starcie z taką
ekipą uda nam się zaistnieć.
– Powiedz, kto za co odpowiada w zespole?
– Zespół Betiber tworzymy głównie w dwójkę i mamy
w nim podział obowiązków. Beata odpowiada za wokal
oraz zajmuje się razem z tancerkami oprawą taneczną naszych koncertów. To dziewczyny ustalają, co i kiedy się
dzieje, a mnie w ten swój taneczny układ wplatają – co nie
jest łatwym zadaniem, bo nie jestem wybitnym tancerzem.
Ja odpowiadam za śpiew, a także za tworzenie muzyki i tekstów do naszych utworów.

Foto: Marek Chabrzyk

Zespół, z którym rozmawiamy, na śląskiej scenie pojawił się już kilka lat temu. Teraz jednak
jego członkowie postanowili rozpocząć jeszcze raz z nową siłą, nowymi piosenkami i nowym pomysłem na siebie. Rozmawiamy z Bernardem Kurzawą, liderem grupy Betiber.

– Pracujecie nad swoją debiutancką płytą. Kiedy możemy jej się spodziewać?
– Stworzenie płyty nie jest proste. Mamy sporo gotowych piosenek, ale to wszystko musi zostać dokładnie
przygotowane. Nie chcemy robić nic na szybko, dlatego
skupiamy się na jakości i dobrym brzmieniu. Chcielibyśmy, aby płyta ukazała się jesienią. Póki co w stacjach radiowych można usłyszeć piosenkę pt. „Klucz” i bardzo się
cieszymy z tego, że przypadła słuchaczom do gustu.

AW
OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1211 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy
Żwirki i Wigury, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr:
– 4391/291 o powierzchni 1071 m2, użytki: Bp, LzIV,
– 4390/291 o powierzchni 124 m2, użytki: Bp, LzIV,
KW nr GL1S/00048780/7 (działy III i IV są wolne od wpisów),
– 4393/288 o powierzchni 16 m2, użytek Bp, KW nr GL1S/00028558/6 (działy III i IV są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki oznaczone są symbolem MM2 – tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.
Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt – położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
i zespołu garaży, jest porośnięta krzewami i drzewami, występują na niej różnice wysokości terenu. Na gruncie znajdują się pozostałości po murowanym ogrodzeniu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
ulicy Żwirki i Wigury. W celu lokalizacji bądź przebudowy zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania,
do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 124.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2017 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
oraz w terminie do dnia 24.05.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 6.200,00 zł, przelewem na konto lub
w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

14

www. wiadomoscirudzkie. pl
ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

ROZRYWKA | 10.05.2017

Najmłodsi rudzianie – witamy w Rudzie Śląskiej!

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą
niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4961/213 o powierzchni 840 m2, użytki: R-V, R-VI,
– 4968/213 o powierzchni 846 m2, użytek R-V,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007235/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów) wraz ze sprzedażą
udziału wynoszącego 1/8 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 757 m2, obręb Bielszowice, k.m.3,
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4963/216 o powierzchni 367 m2, użytki: R-V, dr, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006378/0 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
– 4964/213 o powierzchni 390 m2, użytki: R-V, dr, KW nr GL1S/00007235/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów) – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane
działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem planu MN27.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte drzewami i krzewami. Dojazd do nieruchomości z dróg publicznych ul. Kingi i Na Piaski odbywać się będzie działkami nr: 4986/213
i 5202/213 (KW GL1S/00007235/3), 5204/213 (KW GL1S/00049923/9), które w przyszłości stanowić będą publiczną drogę kategorii gminnej.

Paulina Wypior
córka Aldony i Roberta
ur. 21.04. (3310 g i 52 cm)

Hanna Olszańska
córka Agnieszki i Krzysztofa
ur. 21.04. (2705 g i 52 cm)

Lena Weidler
córka Roksany i Daniela
ur. 19.04. (2595 g i 53 cm)

Michalina Kudlik
córka Natalii i Dawida
ur. 21.04. (3150 g i 51 cm)

Oskar Hamela
syn Doroty i Łukasza
ur. 20.04. (2380 g i 50 cm)

Wojciech Jarzynka
syn Sylwii i Michała
ur. 21.04. (3240 g i 55 cm)

Marta Kalinowska
córka Aleksandry i Arkadiusza
ur. 20.04. (3240 g i 53 cm)

Ewa Rurańska
córka Anny i Adama
ur. 20.04. (3680 g i 53 cm)

Jan Nocoń
syn Małgorzaty i Bronisława
ur. 28.04. (3500 g i 54 cm)

Dawid Tatar
syn Iwony i Marcina
ur. 1.05. (3680 g i 57 cm)

Antoni Chobot
syn Agnieszki i Marcina
ur. 3.05. (3200 g i 56 cm)

Wojtek Majewski
syn Katarzyny i Łukasza
ur. 2.05. (3320 g i 54 cm)

Xavier Wojak
syn Agnieszki i Dawida
ur. 29.04. (2880 g i 52 cm)

Maria Buchta
córka Magdaleny i Dominika
ur. 29.04. (2500 g i 51 cm)

Julia Gruchel
córka Jolanty i Krzysztofa
ur. 20.04. (3790 g i 56 cm)

Tomek Dziubiński
syn Iwony i Fryderyka
ur. 28.04. (3160 g i 54 cm)

Wiktor Urbańczyk
syn Joanny i Wojciecha
ur. 30.04. (3225 g i 54 cm)

Wiktoria Domeracka
córka Roksany i Dawida
ur. 21.04. (3000 g i 52 cm)

Eryk Ciupka
syn Anity i Adama
ur. 2.05. (4670 g i 58 cm)

Agata Szlufik
córka Ewy i Wiktora
ur. 30.04. (2490 g i 53 cm)

Kacper Wiśniowski
syn Lucyny i Marcela
ur. 21.04. (4100 g i 62 cm)

Dorian Friede
syn Joanny i Arkadiusza
ur. 27.04. (3200 g i 57 cm)

Emilka Żeleźniak
córka Anny i Tomasza
ur. 28.04. (3840 g i 55 cm)

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/8 w działkach nr 4963/216 i 4964/213 wynoszą:
– dla działki nr 4961/213–128.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 115.000,00 zł, droga 13.000,00 zł,
– dla działki nr 4968/213–129.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 116.000,00 zł, droga 13.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi,
z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku
może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) i w terminie do dnia 6.06.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr: 4961/213 – 6.400,00
zł, 4968/213 – 6.500,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr
71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut.
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8ºº-16ºº, czwartek 8ºº-18ºº, piątek 8ºº-14ºº oraz przed
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
I
nformacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami. (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział
w uroczystościach pogrzebowych

śp. Bogusława Palenga
składa
żona z dziećmi
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie
Śląskiej w rejonie ulicy Porębskiej, która zostania
oddana w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem
pod teren zielony, drogę dojazdową oraz działalność
produkcyjno-składowo-magazynową.

OGŁOSZENIA | 10.05.2017

„Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”
św. Franciszek Salezy

Z wielkim żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. ks. Jana Góreckiego
długoletniego proboszcza
parafii pw. św. Pawła Apostoła
w Nowym Bytomiu.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy głębokiego współczucia.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych
znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy: Piotra
Skargi, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem
pod istniejące garaże murowane położone w kompleksie
garażowym, Pokoju, która zostanie oddana w najem z
przeznaczeniem pod istniejące garaże
murowane położone w kompleksie garażowym.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie: ul. Ryszarda Magdziorza, która
zostanie oddana w najem, w okresie Święta Wszystkich
Świętych z przeznaczeniem
na prowadzenie handlu, ul. Lotnicza,
która zostanie oddana w dzierżawę na okres
3 lat, z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny.
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KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

Ruda Śląska tel. 690-878-872

tel. 32 280 40 70

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne.
Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel.
32 240-03-88, 32 242-26-27.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.

GOTÓWKA

tel. 660-476-276

y
Dojeżdżam
na miejsce

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405.
ANEL.

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, os. Dworaka. Tel. 660-219-766.
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje,
1 piętro. Nowy Bytom. Tel. 504-611964.
Do wynajęcia mieszanie w Bielszowicach. Tel. 733-332-531.

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Sprzedam kawalerkę 38 m2, c.o.,
Godula. Bez pośredników. Tel. 790241-963.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

MOTORYZACJA

Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 89
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.

Halemba, jednopokojowe, 37 m2,
75 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.

Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od
330.000 zł. WIREK, ul. Jankowskiego
107 m2 od 350 000 zł. HALEMBA,
ul. Solidarności od 74 m2 cena
od 255 000 zł. Pomagamy uzyskać
kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.

Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

SKUP
SAMOCHODÓW
O S O B OW YC H
I DOSTAWCZYCH

NIERUCHOMOŚCI

CIEKAWE, trzypokojowe, Bykowina, 54,69 m2, TYLKO 125 000 zł, tel.
600-090-252.

Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

0%

Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.

• Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej
i II stopnia stomatologii zachowawczej
• Proﬁlaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

USŁUGI POGRZEBOWE

Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

PROMOCJA

USŁUGI

Remonty mieszkań i łazienek dla
osób niepełnosprawnych. Tel. 512121-532.

CHWILÓWKI
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Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044055!
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.
Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.

Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274056.

Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku w Rudzie Śląskiej (Wirek, Kubiny
32) poszukuje pracowników na stanowiska: pizzer (2 osoby), kelner/barmanka (2 osoby).Proponujemy umowę o pracę na pełen etat. CV prosimy
składać osobiście lub mailowo: poczta@kuznia-smaku.pl. Kontakt: tel. 32
340-02-53.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.

Kupię wszelkie starocie, porcelanę, szkło, zegary ﬁgurki, obrazy, itp.
Tel. 603-280-675.

AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

Dwupokojowe: Osiedlowa 46 m2,
95 tys, Olszynowa 46 m2, 117 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

Skup samochodów na części. Tel.
665-953-566.
PRACA

Trzypokojowe: Bykowina 60 m2,
159 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

Salon fryzjersko-kosmetyczny zatrudni fryzjerkę/fryzjera. Ruda Śląska,
tel. 32 243-65-99.

Sprzedam mieszkanie 34 m Wirek. 48 tys. cena do negocjacji. Tel.
609-814-723.

Zatrudnię elektryka lub elektromontera. Tel. 668-189-468.

Kupię akcje Huty Pokój najwyższa cena. Tel 518-637-070.

Skup zużytych akumulatorów i felg
aluminiowych. Tel. 665-953-566.

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.

Zatrudnię barmankę w Rudzie Śląskiej 1. Tel. 502-510-460.

SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.

Kawalerki: Jankowskiego 33 m2, 6
piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.

2

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 260-0033. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.

Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel.
733-031-261.

Zatrudnię pracownika. Może być
emeryt/rencista. Do pracy przy ogrodzeniach. Umiejętność obsługi szliﬁerki kątowej. Mile widziana umiejętność spawania. Uprawnienia nie
wymagane. Praca Zabrze - Pawłów.
Tel. 514-932-896.

Zatrudnię fryzjerkę Halemba. Tel.
608-793-121.
Zatrudnimy sprzedawcę, tel. 502845-327.

Sprzedam ogródek. Nowy Bytom.
Tel. 603-695-472
Zlecę ocieplenie budynku. Tel.
504-519-970.
KUPIĘ AKCJE PRACOWNICZE
HUTY POKÓJ SA. Najwyższe ceny,
bezpłatny dojazd do klienta, umowy
zawierane w kancelariach notarialnych, gotówka od ręki. Tel. 510-806072, 519-700-062.

PRACA DLA

OPIEKUNEK

OSÓB STARSZYCH
W NIEMCZECH
do 1500 € ,,na rękę”

+ PREMIE

32 395 88 83

www.ajpartners.pl
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Piłka nożna

Derby za nami
MKS Pogoń – GKS Urania 0:3 (0:2)

Urania triumfowała podczas sobotnich (6.05) derbów,
pokonując Pogoń 3:2. Tym
sposobem kochłowiczanie nie
pozwolili się odegrać Pogoni,
którą pokonali 1:0 podczas
ostatniego jesiennego meczu.
Mecz na boisku Pogoni
rozpoczął się intensywnie.
Przez pierwsze pół godziny
można było obserwować
szybką grę, ale bez agresji zawodników. Jednak pierwsza
sytuacja i zarazem pierwszy
strzał okazał się celny. W 34.
minucie gry na prawym skrzydle Łukasz Krzywda dostrzegł Dawida Skorupę na
drugiej stronie i wystawił mu piłkę. Ten natomiast
posłał ją w długi róg i było już 0:1. Także drugi
strzał w tym spotkaniu zaowocował bramką w 45.
minucie gry. Kot na lewej stronie wycofał piłkę
na 7 metrów, a uderzył Skudlik i piłka wylądowała
w bramce. Pierwsza część gry skończyła się wynikiem 0:2 dla Uranii. W drugiej połowie nastąpił
kolejny celny strzał Uranii. W 67. minucie do wycofanej piłki doszedł Kot i strzelił tzw. zawiesinę,

Akrobatyka

Mistrzostwa Śląska w Akrobatyce Sportowej

Sobotnie derby należały do Uranii.
która wystrzeliła w bramkę gospodarzy, a ich golkiper był zmuszony sparować ją na rzut rożny.
W 75. minucie kolejna dobra okazja trafiła się
Uranii. Wtedy to Kot dobrze ograł obrońcę, jednak z wykończeniem miał już spore problemy
i puścił zbyt lekką piłkę w kierunku bramkarza
Pogoni. Derbowe zwycięstwo zostało przypieczętowane w 83. minucie gry, gdy po rzucie rożnym
piłkę głową do siatki skierował Jańczak, ustalając
wynik spotkania 0:3.

Piłka nożna

Wawel triumfował
Wawel Wirek – GTS Bojszowy (3:1) (2:0)

Emocji nie brakowało podczas meczu Wawelu
Wirek z GTS-em Bojszowy. Rudzka drużyna wygrała w spotkaniu 23 kolejki klasy okręgowej
i umocniła swoją pozycję w górnej części tabeli.
Pierwsze 30 minut meczu upłynęło dość spokojnie, a drużyny próbowały głównie strzałów
z dystansu i żadna ze stron nie zagroziła bramce
przeciwnika. Jednak w 25. minucie groźnie zrobiło się pod bramką gospodarzy, kiedy z rzutu wolnego w krótki róg uderzył zawodnik GTS-u. Mimo tego bramkarz rudzian sparował strzał piłkarza
GTS-u na rzut rożny. Po wybiciu piłki przez bramkarza z momentu skorzystał Kamil Wawrzyczek,
który po przejęciu piłki minął Dawida Weintritta
i strzałem z ostrego konta w 31. minucie zdobył
prowadzenie dla swojej drużyny. Cztery minuty
później było już 2:0. Po faulu Kamila Jędryki arbi-
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Palka – Buchcik, Chudziński (58’ Leszków), Foryś,
G. Kałużny, K. Kałużny, Kokot, Lux, Pyc, Sławik,
Wawrzyczek. Rezerwa: Sakowski, Kinder, Meiksner,
Orszulik. Trener: Tomasz Grozmani.

ter spotkania podyktował rzut wolny przy linii
końcowej. Natomiast fragment gry, po którym
nikt nie wybił piłki z pola karnego GTS-u, zakończył się trafieniem Artura Buchcika do bramki
przyjezdnych. Później dla GTS-u gola w 60. minucie zdobył Michał Pyrlik, który wykorzystał
dobre dośrodkowanie i głową nie dał szansy bramkarzowi Wawelu. Chwilę potem przed GTS-em
znowu pojawiła się szansa na bramkę, ale nie udało się jej wykorzystać. Inaczej stało się dla Wawelu, bo po dobrze wyprowadzonej kontrze, Adrian
Foryś podwyższył wynik na 3:1.

Każde zawody przynoszą akrobatom kolejne sukcesy.
Indywidualne Mistrzostwa Śląska w Akrobatyce Sportowej i Skokach na Ścieżce odbyły się
w Bielsku-Białej. Halembska drużyna akrobatów,
która liczyła aż 48 zawodników w klasie młodzieżowej i trzeciej sportowej, bardzo dobrze zaprezentowała się w swoich konkurencjach.
Wyniki: klasa młodzieżowa – skoki na ścieżce chłopców: III miejsce – Paweł Strzelec, IV
miejsce – Franciszek Tatarek. Dwójki dziewcząt: II miejsce – Zuzanna Bobrowska, Lena
Moj, IV miejsce – Karolina Lis, Alicja Mrozek.
Trójki dziewcząt: III miejsce – Maja Florek,
Nadia Wróżek, Agata Kołodziej, IV miejsce –
Maria Rotyńska, Hanna Rotyńska, Oliwia Ko-

zielska, V miejsce – Zuzanna Bobrowska, Zuzanna Krawieczek, Paulina Kuśmierczyk. Dwójki chłopców: II miejsce – Kajetan Szal, Paweł
Strzelec. Dwójki mieszane: I miejsce – Lena
Moj, Kajetan Szal, II miejsce – Zuzanna Krawieczek, Paweł Strzelec, III miejsce – Paulina Serwińska, Franciszek Tatarek. Klasa III – dwójki
dziewcząt: III miejsce – Emilia Pawlas, Katarzyna Walecka, V miejsce – Milena Gabrysiak,
Julia Jeleń, VI miejsce – Karolina Gołąb, Julia
Rasek. Trójki dziewcząt: V miejsce – Monika
Skorupa, Julia Rasek, Karolina Gołąb. Dwójki
mieszane: I miejsce – Lena Hudzik, David Biliaiev.

Akrobatyka

Rewelacyjni akrobaci

Kolejne starty za nami i kolejne
medale
akrobatów
KPKS-u „Halemba” zdobyte.
Tym razem zawodnicy triumfowali podczas XXI Międzynarodowego Turnieju Wiosny
im. Henryka Chmielewskiego
w Świdnicy.
Złoto zdobyły Hanna Stańczyk i Zuzanna Szołtysek
w dwójkach youth oraz Emilia
Wodyk, Emilia Urbańska
Zawody w Świdnicy okazały się owocne dla rudzkich akrobatów.
i Emilia Biernat w trójkach
youth. Srebro wywalczyła trójka (kategoria 11-16): Julia Olchawa, Barbara Sor- które zakończyły rywalizację na czwartym miejdyl i Nikola Janik, a brąz w trójkach youth zdoby- scu. Natomiast szóste miejsce zdobyły dwójki PoGKS Grunwald Ruda Śląska 0:2 (0:1) Unia Kosztowy
ły: Hanna Stańczyk, Zuzanna Szołtysek i Maja la Mendocha i Wiktoria Matysiak w kategorii 1116 oraz Martyna Hadrian i Julia Wojciechowska
Wierni kibicie Grunwaldu mogli czuć się zawieDo przerwy było 1:0 dla przyjezdnych. Jed- Posmyk.
Do zdobycia medalu zabrakło niewiele dwójce w kategorii youth, w której na dziesiątym miejscu
dzeni wynikiem sobotniego (6.05) meczu, który nak na drugą połowę spotkania wyszedł już zuodbył się na halembskiej murawie. Rudzianie prze- pełnie inny zespół. Rudzka drużyna grała o wie- (kategoria 11-16): Laurze Gaim i Laurze Piekorz, uplasowały się Lilianna Szudy i Dagmara Piktas.
grali z zawodnikami z klubu Unia Kosztowy 0:2.
le lepiej niż w pierwszej połowie. Miała także
– W drugiej minucie po przebitce Zugi i asyście piłkę meczową, którą przejął Dreszer.
– Mogliśmy to spotkanie nawet wygrać, gdyKowalskiego, Dreszer wyszedł sam na sam i mógł
lepiej się w tej sytuacji zachować, a wówczas usta- by Dreszer zamienił tę sytuację na bramkę, ale
wilibyśmy sobie mecz pod nasze dyktando. Tak się tak się nie stało. Najwidoczniej nie było nam
jednak nie stało. W pierwszej połowie oba zespoły dane zdobyć punktów. Zabrakło piłkarskiego
Zawodnicy CKS-u Slavii Ruda Śląska wystar- gorii open. Natomiast srebrne medale wywalczyli
badały się wzajemnie, a w drugiej graliśmy w ata- szczęścia. Ukłon dla chłopaków i podziękowa- towali w Mistrzostwach Śląska Juniorów do lat Mateusz Krzywda (kat. 75 z wynikiem: rwanie 60,
ku pozycyjnym. Goście z kolei grali z kontry. Jed- nia za walkę, za serducho, które zostawili na 17, które odbyły się 7 maja w Piekarach Śląskich. podrzut 75, w dwuboju 135) oraz Tomasz Bądna sytuacja i indywidualny błąd Babisza i Unia boisku. Mecz był godny spotkania na szczycie W kategorii 75 kg dziewcząt swoje siły sprawdziła kowski (kat. 94 z wynikiem: rwanie 50, podrzut
strzeliła bramkę dość szybko, bo w dwunastej mi- klasy okręgowej, czyli wicelidera z trzecim ze- Wiktoria Grzywocz, zdobywając złoto z wyni- 60 w dwuboju 110). Brązowy medal zdobył Matenucie – zaznaczył Jacek Bratek, trener GKS-u społem tabeli i był na wysokim poziomie – dodał kiem: rwanie 46, podrzut 58, w dwuboju 104. Za- usz Malik (kat. 77, rwanie, 50 podrzut, 75 w dwutrener.
wodniczka również zajęła drugie miejsce w kate- boju 125.
Grunwald Ruda Śląska.

Piłka nożna

Unia pokonała Grunwald

Podnoszenie ciężarów

Medale dla CKS-u
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Łucznictwo

Złoto i brąz dla łuczniczek
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Zapasy

Zapaśnicze sukcesy Pogoni

Zapaśnicy Pogoni dobrze spisali się podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach Halowych, która odbyła się
w Drzonkowie. Bardzo dobrze wypadł Kamil Zakrzewski, który zdobył
trzecie miejsce w kategorii
85 kg. Zawodnik jest
uczniem Gimnazjum nr 11
w Rudzie Śląskiej, a zapasy trenuje od sześciu lat.
Jest to jego pierwszy medal
Mistrzostw Polski Kadetów. Drugi zawodnik klubu
Pogoń Ruda Śląska – Marcin Cylok – uplasował się
na czternastym miejscu
Rudzianki zdobyły medale podczas turnieju w Głuchołazach. w kategorii 69 kg.
W Głuchołazach odbył się pierwszy w tym roku Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny, który
jednocześnie był memoriałem trenerów Prostaka
i Sadowskiego o statuetkę „Głuchołaskiej kozy”.
Dobrą formę podczas zawodów pokazała kadrowiczka Justyna Wyciślik z rudzkiego Grotu, która
pewnie zwyciężyła w kategorii juniorek młodszych. Trzecie miejsce na podium w tej kategorii
udało się zdobyć również Joannie Żymiec. Szcze-

gółowe wyniki rudzkich zawodników: Juniorki
młodsze 2 x 60 m: Justyna Wyciślik – I miejsce
590/720 punktów, Joanna Żymiec – III miejsce
528/720 punktów. Juniorzy młodsi 2 x 60 m: Denis Biały – V miejsce 556/720 punktów, Konrad
Derecki – IX miejsce 502/720 punktów. Kobiety
open 2 x 70 m: Patrycja Boniek – VIII miejsce
516/720 punktów, Mężczyźni open 2 x 70 m:
Szymon Porębski – XI miejsce 522/720 punktów.

Kamil Zakrzewski wywalczył trzecie miejsce.

Zapasy

Zawodniczki Slavii najlepsze w OOM

Zapasy

Zapaśnicy z medalami

Zawodniczki Slavii odniosły kolejny sukces.
Zawodniczki klubu Slavia Ruda Śląska zdecydowanie zwyciężyły w klasyfikacji klubowej
XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Zapasach Kobiet. Zawody rozegrane zostały
w ubiegłym tygodniu w Drzonkowie. Na starcie
stanęło 140 zawodniczek z 52 klubów. Rudzianki
wywalczyły pięć medali, w tym aż dwa złote. Rywalizację w swoich kategoriach wagowych wygrały Natalia Koperska (40 kg) i Karolina Stróżyk (52 kg). Na drugim stopniu podium z kolei
Zapaśnicy pokazali na co ich stać podczas zawodów w Chełmie i Radomiu.
Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Młodzików i Młodziczek w zapasach w stylu klasycznym odbył się w Chełmie w dniach 21-22.04.
Zawodnicy trenera Artura Kasprzaka wywalczyli
dwa medale. Bezkonkurencyjny okazał się Szymon Brzeziński, który wygrał wszystkie walki
i zdobył złoty medal w kategorii wagowej 73 kg.
Zawodnik jest również wicemistrzem w tej samej
kategorii wagowej.
Natomiast w wadze 66 kg, brąz wywalczył Dorian Bzdyra, a jego brat Rafał w wadze 53 kg

uplasował się na siódmym miejscu. W zawodach
wzięło udział ponad 250 zawodników z całej Polski oraz trzy ekipy zagraniczne z Ukrainy, Białorusi oraz Litwy. Równocześnie w Radomiu odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym, gdzie życiowy sukces
oraz swój pierwszy cenny medal wywalczył Michał Kareciński, który w kategorii wagowej 55
kg zdobył srebrny medal i został wicemistrzem
Polski. Trenerem klubowym Michała jest Piotr
Topolski.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

stanęła Kamila Kulwicka (65 kg), a brązowe medale przypadły w udziale Emilii Pisuli (43 kg)
oraz Paulinie Danisz (60 kg). Ponadto złoty medal w kategorii do 56 kg wywalczyła reprezentująca barwy ZKS-u Koszalin Angelika Mytkowska (na co dzień trenująca w Rudzie Śląskiej).
Wszystkie startujące w zawodach dziewczęta to
uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
4 im. H.C. Hoovera w Rudzie ŚląskiejOrzegowie.

Zapasy

Zawodnik Slavii
w Serbii
Andrzej Sokalski reprezentował Rudę Śląską
podczas Mistrzostw Europy Seniorów w Zapasach, które odbyły się w Nowym Sadzie w Serbii.
Zawodnik ZKS-u Slavii Ruda Śląska Andrzej Sokalski rywalizował w kategorii do 74 kg. W pierwszym pojedynku rudzianin pokonał Michała Dubę
ze Słowacji, w drugim uległ Ormianinowi Grigorovi Grigoryanovi i w ostatecznym rozrachunku
zajął dziewiąte miejsce.

Andrzej Sokalski był jednym
z reprezentantów Polski w Serbii.
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